
 
   

                  Leto a/I – XXXVIIi – 12. MAREC 2023 
                                   3. in 4. POSTNA NEDELJA 

 

 

SLOMŠKOVA 
STOLNICA 

JOŽEF – JEZUSOV REDNIK 
Eden od praznikov, ki ga vsako leto obhajamo v postnem času je praznik sv. 
Jožefa. Ker letos 19. marec pade na 4. postno nedeljo, se liturgično praznovanje 
prestavi na soboto (18. 3.).  
Kolikor je zanesljivo znanega o sv. Jožefu, je zapisano v evangelijih po Mateju 
in Luku. Rodoslovje obeh evangelijev ga uvršča med potomstvo kralja Davida. 
Čeprav je bil kraljevskega rodu, Jožef ni bil bogat. Po vsej verjetnosti je bil reven, 
kar je razvidno iz daru samo »dveh grlic ali dveh golobov« ob Jezusovem 
darovanju v templju (bogatejše družine so namreč bile po judovski postavi 
dolžne darovati več). Jožefova družina je izvirala iz Betlehema v Judeji, vendar 
se je on preselil v Nazaret v Galileji, kjer je opravljal tesarsko obrt. Jožef se v 
evangelijih zadnjič omenja ob Jezusovem obisku templja v starosti približno 12 
let.  
Evangeliji nam kljub skopim podatkom rišejo 
sorazmerno jasno podobo o Jožefovi osebnosti. Bil 
je zvest in potrpežljiv mož, pokoren Božji volji glede 
njegovega življenjskega načrta, ob čemer je sprejel 
tudi vse spremljajoče težave. Evangelist Matej ga 
imenuje »pravičen«, saj je dojel načrt, ki ga je imel 
Bog z Marijo, in se zavestno vključil vanj tako, da je 
sprejel, zaščitil in poskrbel za svojo družino. 
Molimo k sv. Jožefu, da bi tudi mi znali sodelovati z 
božjo milostjo in spolnili načrt, ki ga ima Bog z nami.  
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NAPOVEDNIK DOGODKGOV 
 

12. 3. 
nedelja 

Po svetih mašah ob 830 in 1000 ste vabljeni na kavo, ki jo 
pripravlja Župnijska Karitas. 
15h križev pot na Kalvarijo (sodelujejo ŽPS, GS in svečarji) 

14. 3. 
torek 

19h KJE JE BOG V ČASU VOJNE?, tretji torkov postni večer v mb. 
stolnici, nagovoril nas bo dr. Aleš Maver 

16. 3. 
četrtek 

18h sestanek katehetov 

17. 3. 
petek 

1830 pobožnost križevega pota v mariborski stolnici 
1930 nadškofova vizitacija in srečanje s člani ŽPS 

18. 3. 
sobota 

 

Plenum Nadškofijske karitas Maribor 
930 sveta maša v mariborski stolnici 
11h Plenumsko srečanje v Slomškovi dvorani 
VABLJENI SODELAVCI KARITAS  

19. 3. 
nedelja 

Na 4. postno nedeljo vam bodo naši skavti pri vseh svetih mašah 
ponudili velikonočne voščilnice. Podprimo prizadevanja mladih s 
prostovoljnim darom.  
15h križev pot na Kalvarijo (sodelujejo mladi) 

21. 3.  
torek 

19h SMRT – UČITELJICA ŽIVLJENJA, četrti torkov postni večer v 
mb. stolnici, nagovoril nas bo upokojeni nadškof dr. Marjan 
Turnšek 

24. 3.  
petek 

 
1830 pobožnost križevega pota v mariborski stolnici 
 

26. 3.  
nedelja 

15h dekanijski križev pot na malečniško Gorco  
Križev pot na Kalvarijo ta dan odpade, večerna maša bo ob 19h v 
mariborski stolnici. 

28. 3. 
torek 

19h MLADOST NI ZMERAJ LAHKA: KO ŽIVLJENJE »PRITISNE«, 
peti torkov postni večer v mb. stolnici, nagovoril nas bo nadš. 
tajnik Jure Sojč.  

31. 3. 
petek 

 
1830 pobožnost križevega pota v mariborski stolnici 
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ZAČETNI OBREDI SVETE MAŠE - GLAVNA MAŠNA PROŠNJA     Liturgični kotiček  
Predenj pri sveti maši prisluhnemo Božji besedi, duhovnik moli ali poje glavno mašno 
prošnjo. Sveta maša vsebuje tri mašne molitve: glavno mašno prošnjo, prošnjo nad 
darovi ter prošnjo po obhajilu.  
Predenj mašnik moli glavno mašno prošnjo, povabi ljudstvo k molitvi z besedo 
»molimo«. Vsi z mašnikom vred nekaj časa molčijo: tako se zavedo, da stojijo pred 
Bogom, in se v srcu morejo spomniti svojih želja. Mašnik nato moli glavno mašno 
prošnjo. Ta prošnja izraža značaj svetega opravila. V njej je v strnjeni obliki izražena 
vsebina liturgičnega obhajanja. Ob koncu molitve ljudstvo vzklikne »Amen« in s tem 
v veri potrdi izraženo molitev. Ljudstvo spremlja molitev glavne mašne prošnje stoje. 
 

SVETE MAŠE 
NEDELJA, 12. 3. – Papeška nedelja – 3. POSTNA  
7.00 –  za + Alojza in Kornelijo Valh ter + sestro Lidijo Reiter 

8.30 –  za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice 
10.00 –  za + Zdravka Klemenčiča in vse + sorodnike 

11.00 –  za + Marka Lužarja 
19.00 – za zdravje 

PONEDELJEK, 13. 3. – Sv. Kristina, mučenka 
7.00 – __________________ 

8.00 – za blagoslov podjetja in spreobrnjenje 
19.00 –  v zahvalo Gospodu za zdravje, blagostanje in veselje    

TOREK, 14. 3. –  Sv. Matilda, kraljica  

7.00 – po namenu 
8.00 –  za + starše in + sorodnike Kaučič - Bračič 

19.00 – v zahvalo 

SREDA,  15. 3. – Sv. Ludovika de Marillac, redovnica 
7.00 –  po namenu 

8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje 
19.00 – za + Neno in Marjana Senkoviča 

ČETRTEK, 16. 3. – Sv. Herbert, škof 
7.00 –   za spreobrnjenje 

8.00 – za + Mileno  Cmrečnjak 
19.00 –  __________________ 

PETEK, 17. 3. – Sv. Patrik, škof, misijonar 
7.00 – __________________ 

8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje 
19.00 –  za + Mateja Brodschneiderja 

SOBOTA, 18. 3. – Sv. Jožef, Jezusov rednik 
7.00 – za Božjo pomoč, varstvo in vodstvo 
8.00 – za + Ido Kokol in Barbaro Pogačnik 

19.00 –  za + Jožefa Švaba    

IZPOSTAVLJAMO 
 

NEDELJA, 12.3. – 
»KARITASOVA KAVA« 
Drugo nedeljo v mesecu 
po maši ob 830 in 10h 
vabljeni na druženje in 
klepet ob kavi v stolno 
župnišče.  
KRIŽEV POT OB 15.00 NA 
KALVARIJO   
V postnem času bomo 
vsako nedeljo imeli 
pobožnost križevega 
pota na Kalvarijo. 
Začetek bo ob 15h pri 
spodnji kapeli nad 
mestnim parkom.  
 

3. POSTNI TOREK,  14. 3.  
Od trpljenja do Življenja  
Vabljeni na postne torke 
v mb. stolnico - duhovne 
nagovore, ki bodo 
potekali po večerni sveti 
maši v torek ob 19h. 
Tretji večer bo z nami 
dr. Aleš Maver s temo: 
Kje je Bog v času vojne? 
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NEDELJA, 19. 3. – Sv. Adeltruda, devica - 4. POSTNA 
7.00 – za zdravje 

8.30 –  za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice 
10.00 – za + starše Gamse in + brata Janka 

11.00 – za + Franca in Jožefo Družovec 
19.00 – za + starše Štraus in + Antona Zormana 

PONEDELJEK, 20. 3. – Sv. Martin iz Brage, škof 
7.00 – za + Andrejo Vrišer 

8.00 – za blagoslov podjetja in spreobrnjenje 
19.00 –  za + starše Ferjanič in Unger    

TOREK, 21. 3. – Sv. Serapion, škof,mučenec 
7.00 – za + Zmaga Žnidaršiča 

8.00 –  za + Miroslava Žajdelo, obl., + Erno Meško in vse + sorod. 
19.00 –  za + Viktorja in Marijo Fišinger   

SREDA, 22. 3. – Sv. Lea, spokornica 
7.00 – po namenu 

8.00 – za blagoslov podjetja in spreobrnjenje 
19.00 – v zahvalo 

ČETRTEK, 23. 3. –  Sv. Frančiška Rimska, redovnica 
7.00 – po namenu 

8.00 –   za zdravje, mir in razumevanje v širši družini ter v zahvalo 
za zdravje    

19.00 –  za + Alojza in Marijo Tasič 

PETEK, 24. 3. – Sv. Katarina Švedska, zavetnica Evrope 
7.00 –  po namenu 

8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje 
19.00 – __________________ 

SOBOTA, 25. 3. – Gospodovo oznanjenje 
7.00 –  po namenu 

8.30 – za + Franca in Jožefo Družovec  
10.00 –  za + Marijo Arih 

19.00 – v zahvalo za življenje in blagoslov družine    

NEDELJA, 26. 3. – Tiha nedelja – 5. POSTNA  
7.00 –  za + Toneta in Emico Berlic 

8.30 –  za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice 
10.00 –  za prave odločitve in dobre odnose v družini 

11.00 –  za + Stanislava Pitamica 
19.00 – za blagoslov mesta Maribora   

Izdaja Stolna župnija Maribor, Slomškov trg 20, 2000 Maribor, tel. 02/25 18 432,  

spletna stran: www.stolnicamaribor.si, TRR: SI56 0451 5000 0942 184. 
Odpiralni čas pisarne: ponedeljek: 8.30 – 12.00, torek: 8.30 – 11.00, sreda: 8.30 – 11.00 in 

15.30 – 17.00, četrtek: 8.30 – 11.00, petek: 8.30 – 12.00. 
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IZPOSTAVLJAMO 
 

 

4. POSTNI TOREK,  21. 3., 
ob 19.00   
Četrti večer bo z nami 
upok. nadškof dr. Marjan 
Turnšek z nagovorom: 
Smrt – učiteljica življenja. 
Vabljeni v stolno cerkev! 

 
KRIŽEVI POTI V STOLNI 
CERKVI - vsak postni 
petek ob 1830 v cerkvi. 
 
NEDELJA, 26. 3. – 
DEKANIJSKI KRIŽEV POT 
OB 15H NA MALEČNIŠKO 
GORCO 
Križev pot na Kalvarijo 
zato odpade, prav tako 
sveta maša pri sv. 
Barbari. Bo pa večerna sv. 
maša v stolnici ob 19h. 
 
MAŠNE INTENCIJE 
Opazili ste lahko, da je 
kar nekaj mašnih intencij 
nezasedenih. Hvala vam 
za vaše zavedanje, da je 
dar za mašo dejansko 
mašnikova »plača« in vir 
njegovega preživetja. Bog 

povrni za vašo občutljivost! 

 
 

 

http://www.stolnicamaribor.si/

